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#einffermydd

#ourfarm
s

NANTGLAS
Sector Allweddol: Llaeth

Tynhau’r blociau lloia i 9 wythnos fwy dwys, er mwyn medru cael gwartheg 
i feichiogi yn fwy effeithlon heb gynyddu cyfraddau gwag.

FFEITHIAU’R FFERM: 
• Mae Fferm Arddangos Nantglas yn ddaliad 55 hectar (ha) sy’n gweithredu fel fferm 

laeth, dan ofal Iwan Francis. Mae’n rhentu 75ha ychwanegol o dir oddi ar y fferm. 

• Mae’r ardal bori yn 58ha ac mae tri chnwd 40ha o silwair yn cael eu torri bob 
blwyddyn; mae 300 o fyrnau silwair mawr hefyd yn cael eu cynhyrchu.

• Mae’r fuches yn lloia mewn dau floc – mae 100 o wartheg yn lloia yn y gwanwyn  
a 100 yn lloia yn yr hydref.

• Mae’r fferm hefyd yn cadw 120 o heffrod.

• Mae’r gwartheg yn cynhyrchu 6,500 litr o laeth yn flynyddol ar gyfartaledd, gyda 
4.5% o fraster menyn a 3.5% protein.

• Mae’r llaeth yn cael ei gyflenwi i hufenfa Dairy Partners yng Nghastell Newydd Emlyn.

Cefnogaeth bellach gan Cyswllt Ffermio Manylion

E-ddysgu - Cyrsiau dysgu rhyngweithiol 
byr y gallwch eu cwblhau o’ch cartref ar 
amser cyfleus

Mae’r cyrsiau sydd ar gael yn cynnwys:
• Gwella Da Byw Gan Ddefnyddio Geneteg
• Gwerthoedd Bridio Tybiedig
• Sgôr Cyflwr Corff (BCS)
• Genomeg
• Rheoli Pori
• Rheolaeth Maetholion Fferm
• Lleihau Llygredd Amaethyddol

Hyfforddiant wyneb i wyneb - 
Cefnogaeth ariannol o hyd at 80%  
ar gael tuag at gyrsiau’n ymwneud  
ag iechyd anifeiliaid 

Mae’r cyrsiau sydd ar gael yn cynnwys:
• Lleihau Nwyon Tŷ Gwydr mewn System Da Byw
• Iechyd, Lloches a Rheoli Lloi
• Sgorio Symudedd Gwartheg
• Defnyddio a Gwasgaru Slyri’n Ddiogel
• DIY Ffrwythloni Artiffisial (AI)
• Trimio Traed Gwartheg

Cymorthfeydd - Cymorthfeydd digidol 
un i un wedi’u hariannu’n llawn

Mae’r pynciau’n cynnwys:
• Maeth
• Rheoli pridd a glaswelltir
• Materion iechyd anifeiliaid

Rhaglen TGCh 

• Hyd at bedair awr o diwtora ffôn neu  
ddigidol un i un ar gyfer y rhai sydd â sgiliau 
TG sylfaenol, yn cael eu dal yn ddigidol neu 
ar y ffôn

• Cwrs sgiliau TG sylfaenol gweithio o gartref  
ar gael gyda chefnogaeth ffôn gan golegau

• Cwrs chwe wythnos Sgiliau TG sylfaenol 
wyneb yn wyneb ar gael

Gwasanaeth Cynghori

• Cynllunio busnes
• Ffrwythlondeb
• Rheoli glaswelltir
• Cynllunio rheoli maetholion
• Llunio dognau bwydo

Rhagori ar Bori
Cymryd rhan yn y rhaglen er mwyn gweithredu 
arferion gwell o ran rheoli’r borfa ac adolygu 
effeithlonrwydd y defnydd a wneir o’r borfa.

RHWYDWAITH ARDDANGOS
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